
tesa® 4190
Product Informatie

Verpakkingstape voor openen zonder mes

Product Omschrijving
tesa®4190 is een verpakkingstape voor het openen van kartonnen dozen en pakketten zonder mes. De tape heeft
een 28μm PP-film en een kleefmassa van synthetisch rubber. De belangrijkste eigenschap is de vingerlift - makkelijk
herkenbaar aan de rode kleur - voor knifeless openen. Het product is beschikbaar in transparent/printed in diverse
afmetingen. De tape is geschikt voor handmatig en machinaal gebruik en heeft een luidruchtige afrolling

Eigenschappen:
• Vermindering van het risico op beschadiging van waardevolle producten in de binnenverpakking
• gemakkelijk en eenvoudig openen van dozen zonder mes, veilig voor de handen
• sterke hechting voor veilig en betrouwbaar verpakken
• eenvoudig verwijderen van de tape leidt tot betere afvalscheiding en het opnieuw gebruiken van het

verpakkingsmateriaal

Toepassing
Handmatig en machinaal verpakken van lichte tot middelzware dozen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PP-folie
• Type kleefmassa synthetische rubber

• Totale dikte 45 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rek bij breuk 145 %
• Rekkracht 43 N/cm

• Handmatig aanbrengen Ja

Hechting aan waarden
• staal 5 N/cm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04190

http://l.tesa.com/?ip=04190
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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